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คำนำ
คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็ น คู่มือประกอบกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่ว ไป
ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ เ ป็ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ป ระจ ำห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรทำงโลจิ ส ติ ก ส์ วิ ท ยำลั ย โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลำยเชน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ดูแลโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ ปฏิบัติ งำน
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้) ได้ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพื่อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถู กต้องและเหมำะสม และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถปฏิบัติงำนได้ และเป็นกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน โดยห้องปฏิบัติกำร
ทำงโลจิสติกส์ที่อยู่ภำยใต้ โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้จำนวน 5 ห้อง ประกอบด้วย
1. ห้องปฏิบัติกำรด้ำนโลจิสติกส์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2. ห้องศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนโลจิสติกส์และทดสอบทักษะ (Logistics Operation and Skill Testing
Center : LSOC)
3. ศูนย์ปฏิบัติกำรและติดตำมกำรขนส่ง (Transportation Monitoring and Tracking Operation
Center)
4. ศูนย์ปฏิบัติกำร Logistics Excellent Center
5. ศูนย์ปฏิบัติกำรคลังสินค้ำ (Warehouse Operation Center: WOC)
คู่มือฉบับนี้ กล่ำวถึงขั้นตอนและรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
(โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้) ประจำห้องปฏิบัติกำรทำงโลจิสติกส์ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ วิธีกำรทำงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำน ตลอดจนระบบกำรทำงำน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนกำรกำรปฏิบัติงำนในแต่ละขั้นตอน
นอกจำกนี้ ยั งได้วิเครำะห์ สั งเครำะห์ ปั ญหำ อุปสรรค ข้อควรระมัดระวังแนวทำงกำรพัฒ นำงำนเพื่อกำร
ปรับปรุงพัฒนำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ คณบดีวิทยำลัยโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน รองคณบดีและคณะกรรมกำร
และเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนที่ให้คำแนะนำด้ำนกำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำน และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยละเอียดต่ำง ๆ
ที่เสนอมำจะสำมำรถนำไปปรับใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติ
ประจ ำห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรทำงโลจิ ส ติ ก ส์ ตำมกระบวนกำรท ำงำนของวิ ทยำลั ยโลจิ ส ติ กส์ และซั พพลำยเชน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
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ภำคผนวก ก หนังสืออนุมัติกระบวนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้
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คณะผู้จัดทำ
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1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของพัฒนำแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรประเมินผลกำรปรับปรุงคุณภำพกระบวนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ของหน่วยงำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนกำร
คู่มือกำรปฏิบัติงำนนี้ครอบคลุมขั้นตอนกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรเริ่มตั้งแต่กำรขอใช้ห้อง
1. ห้องปฏิบัติกำรด้ำนโลจิสติกส์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2. ห้องศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนโลจิสติกส์และทดสอบทักษะ (Logistics Operation and Skill
Testing Center : LSOC)
3. ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรและติ ด ตำมกำรขนส่ ง (Transportation Monitoring and Tracking
Operation Center)
4. ศูนย์ปฏิบัติกำร Logistics Excellent Center
5. ศูนย์ปฏิบัติกำรคลังสินค้ำ (Warehouse Operation Center: WOC)
กำรเปิดใช้งำน โปรแกรมต่ำงๆ ภำยในห้อง และขั้นตอนกำรปิดห้องปฏิบัติกำรภำยหลังจำก
ใช้งำนเสร็จแล้ว

3. คำจำกัดควำม
มำตรฐำน หมำยถึง สิ่งที่เอำเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้ำนปริมำณ และคุณภำพ
(พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542)
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ผลกำรปฏิบัติงำนในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่ำเป็นเกณฑ์
ที่น่ำพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ทำได้ โดยมีกรอบในกำรพิจำรณำกำหนดมำตรฐำน
หลำยๆ ด้ำน อำทิ ด้ำนปริ มำณ คุณภำพ ระยะเวลำ ค่ ำใช้จ่ำย หรือพฤติกรรมของผู้ ปฏิบั ติ ง ำน
หน่วยงำนกลำงจำเป็นต้องกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับลักษณะของ
งำนประเภทนั้นๆ ด้วย
GPS คือ ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกเรียกย่อว่ำ Global Positioning System: GPS หรือ
รู้ จั ก ในชื่ อ นำฟสตำร์ (Navstar) คื อ ระบบดำวเที ย มน ำร่ อ งโลก (Global Navigation Satellite
System: GNSS) เพื่อระบุ ข้อมูล ของตำแหน่งและเวลำโดยอำศัยกำรคำนวณจำกควำมถี่สัญญำณ
นำฬิกำที่ส่งมำจำกตำแหน่งของดำวเทียมต่ำงๆ ที่โคจรอยู่รอบโลกทำให้สำมำรถระบุตำแหน่ง ณ จุดที่
สำมำรถรับสัญญำณได้ทั่วโลกและในทุกสภำพอำกำศ รวมถึงสำมำรถคำนวณควำมเร็วและทิศทำงเพื่อ
นำมำใช้ร่วมกับแผนที่ในกำรนำทำงได้
คลั ง สิ น ค้ ำ (Warehouse) หรื อ ที่ ใ นอดี ต นิ ย มเรี ย กว่ ำ โกดั ง (godown) คื อ อำคำรทำง
พำณิชย์ที่ใช้สำหรับเก็บสินค้ำเพื่อรอกำรขนส่ง คลังสินค้ำถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้ำ ผู้ส่งออก ผู้ค้ำส่ง
ธุรกิจขนส่ง ศุลกำกร ฯลฯ คลังสินค้ำมักเป็นอำคำรหลังใหญ่และกว้ำงตั้งอยู่ในเขตอุตสำหกรรมในตัว
เมือง ภำยในอำคำรมีทำงลำดเอียงสำหรับขนถ่ำยสินค้ำขึ้นหรือลงรถ หรือบำงครั้งก็ขนถ่ำยสินค้ำมำ
จำกสถำนีรถไฟ สนำมบิน หรือท่ำเรือโดยตรงและมักจะมีเครนหรืรถฟอร์คลิฟท์ เพื่อเคลื่อนย้ำยสิ นค้ำ
ที่วำงอยู่บนพำเลท (pallet) ไปยังสถำนที่จัดเก็บต่อไป
คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้
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WMS (Warehouse Manager) ระบบจัดกำรคลังสินค้ำ คือ ระบบกำรจัดกำรข้อมูลทั้งหมด
ที่เกี่ยวกับตัวสินค้ำ หรือ วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำ โดยอำศัยระบบ Barcode เข้ำมำช่วย
กำหนดตัวตนของสินค้ำ หรือวัตถุดิบแต่ละตัว และนำข้อมูลตัวสินค้ำหรือวัตถุดิบบันทึกข้อมูลในระบบ
เพื่อนำข้อมูลดังกล่ำวไปจัดกำรในรูปแบบต่ำงๆ ตำมที่เรำต้องกำร โดยมีกำรกระทำอยู่ 3 กระบวนกำร
หลัก คือ กระบวนกำรรับเข้ำกระขวนกำรจัดเก็บ และกระบวนกำรจัดส่ง
Warehouse Management System WMS หรื อ โปรแกรมบริ ห ำรคลั ง สิ น ค้ ำ คื อ
โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้กระบวนกำรทำงำนในคลังสินค้ำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เพิ่ม
ควำมรวมเร็วในกำรทำงำน ควำมถูกต้อง กำรค้นหำ ตรวจสอบข้อมูลสินค้ำได้ถูกต้อง แม่นยำ ตำม
เงื่อนไขกำรทำงำนของธุรกิจแต่ ละบริษัท จึงช่วยลดปัญหำสินค้ำสูญหำย ปัญหำกำรหำสินค้ำไม่พบ
ด้วย

4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
(1) ผู้บริหำรระดับหน่วยงำน
(คณบดี/ผู้อำนวยกำร)

บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนแต่ละห้อง

(2) ผู้ดำเนินงำน

1. ดูแลกำรใช้ห้องต่ำงๆ
- ห้องปฏิบัติกำรด้ำนโลจิสติกส์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- ห้องศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนโลจิสติกส์และทดสอบทักษะ (Logistics
Operation and Skill Testing Center : LSOC)
- ศูนย์ปฏิบัติกำรและติดตำมกำรขนส่ง (Transportation Monitoring
and Tracking Operation Center)
- ศูนย์ปฏิบัติกำร Logistics Excellent Center
- ศูนย์ปฏิบัติกำรคลังสินค้ำ (Warehouse Operation Center:
WOC)
2. ดูแลควำมเรียบร้อยของห้อง
3. จัดตำรำงกำรใช้ห้องเรียน
4. ดำเนินกำรเซตระบบกำรใช้โปรแกรมต่ำงๆ

5. ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.1 ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ควำมต้องกำรใช้ห้องเรียนของอำจำรย์แต่ละท่ำน โดยให้อำจำรย์แต่ละท่ำนทำ
บันทึกข้อควำมขอใช้ห้องผ่ำนระบบ e-office
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ระบุ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง)

คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้
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6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนกำร
(ระบุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนกำรและที่มำของข้อกำหนด)
ข้อกำหนดที่สำคัญ
ตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
จำนวนครั้งในกำรของใช้
ห้อง
จำนวนคนที่เข้ำใช้ห้องแต่
ละครั้ง
ควำมพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้รับบริกำร

ที่มำของข้อกำหนด
สอดคล้องกับข้อกำหนด คำนึงถึงประสิทธิภำพ
ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ/ ของกระบวนกำร ควำม
ข้อบังคับของ
คุ้มค่ำ และกำรลดต้นทุน
มหำวิทยำลัย



















7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
7.1 กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure :QWP)
(ระบุขั้นตอนกิจกรรมในกำรดำเนินงำนของกระบวนกำร โดยใช้แบบฟอร์มกำรเขียน
ผังกระบวนกำร)
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7.2 วิธกี ำรปฏิบัติงำนทีม่ คี ุณภำพ (Quality Work Instruction : QWI )
(ระบุ รำยละเอียดวิธีกำรทำงำนเฉพำะ หรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนกำร เป็น
ข้อมูลเฉพำะ มีคำแนะนำในกำรทำงำน รวมทั้งวิธีที่องค์กำรใช้ในกำรปฏิบัติงำนโดยละเอียด)
วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (QWI)
กำรรับและรวบรวมข้อร้องเรียนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและคำชมเชย
คำจำกัดควำม
GPS คือ ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกเรียกย่อว่ำ Global Positioning System: GPS หรือ
รู้จักในชื่อนำฟสตำร์ (Navstar) คือระบบดำวเทียมนำร่องโลก (Global Navigation Satellite System:
GNSS) เพื่อระบุข้อมูลของตำแหน่งและเวลำโดยอำศัยกำรคำนวณจำกควำมถี่สัญญำณนำฬิกำที่ส่งมำจำก
ตำแหน่งของดำวเทียมต่ำงๆ ทีโ่ คจรอยู่รอบโลกทำให้สำมำรถระบุตำแหน่ง ณ จุดทีส่ ำมำรถรับสัญญำณได้
ทั่วโลกและในทุกสภำพอำกำศ รวมถึงสำมำรถคำนวณควำมเร็วและทิศทำงเพื่อนำมำใช้ร่วมกับแผนที่ใน
กำรนำทำงได้
คลังสินค้ำ (Warehouse) หรือที่ในอดีตนิยมเรียกว่ำ โกดัง (godown) คือ อำคำรทำงพำณิชย์ที่
ใช้สำหรับเก็บสินค้ำเพื่อรอกำรขนส่ง คลังสินค้ำถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้ำ ผู้ส่งออก ผู้ค้ำส่ง ธุรกิจขนส่ง
ศุลกำกร ฯลฯ คลังสินค้ำมักเป็นอำคำรหลังใหญ่และกว้ำงตั้งอยู่ในเขตอุตสำหกรรมในตัวเมือง ภำยใน
อำคำรมีทำงลำดเอียงสำหรับขนถ่ำยสินค้ำขึ้นหรือลงรถ หรือบำงครั้งก็ขนถ่ำยสินค้ำมำจำกสถำนีรถไฟ
สนำมบิน หรือท่ำเรือโดยตรงและมักจะมีเครนหรืรถฟอร์คลิฟท์ เพื่อเคลื่อนย้ำยสินค้ำที่วำงอยูบ่ นพำเลท
(pallet) ไปยังสถำนที่จัดเก็บต่อไป
Warehouse Management System WMS หรือ โปรแกรมบริหำรคลังสินค้ำ คือ โปรแกรม
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้กระบวนกำรทำงำนในคลังสินค้ำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เพิ่มควำมรวมเร็วใน
กำรทำงำน ควำมถูกต้อง กำรค้นหำ ตรวจสอบข้อมูลสินค้ำได้ถกู ต้อง แม่นยำ ตำมเงื่อนไขกำรทำงำนของ
ธุรกิจแต่ละบริษัท จึงช่วยลดปัญหำสินค้ำสูญหำย ปัญหำกำรหำสินค้ำไม่พบด้วย
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำร
1. รับควำมต้องกำรใช้ห้องจำกอำจำรย์
ผู้สอน
2. จัดเตรียมห้องและอุปกรณ์ต่ำงๆเพื่อใช้
ในกำรสอน
3. เตรียมโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้อำจำรย์
ให้สอน
4. สำรวจควำมเรียบร้อยของห้องเพื่อให้
พร้อมใช้งำนในครั้งถัดไป
5. ปิดระบบและโปรแกรมภำยหลังกำรใช้
งำน

คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้

7

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
-

7.4 เอกสำรอ้ำงอิง
-

8. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
(ระบุมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโดยใช้ตัวชี้วัดที่อยู่ข้ำงล่ำงสุดในผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน)

9. ระบบติดตำมประเมินผล
กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้นั้น มีระบบกำรติดตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของกระบวนกำรดังนี้
กิจกรรม
1. กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรติดตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของกระบวนกำร
2. ดำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
ของกระบวนกำร
3. รวบรวมและสรุปผลกำรติดตำมประเมินผล
กำรดำเนินงำนของกระบวนกำร
4. รำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผลกำร
ดำเนินงำนของกระบวนกำรต่อผู้บังคับบัญชำ
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
กระบวนกำร
5. นำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงกระบวนกำร

ระยะเวลำดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
ตุลำคม
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
ธันวำคม, มีนำคม,
กรกฎำคม, กันยำยน
ธันวำคม, มีนำคม,
กรกฎำคม, กันยำยน
ธันวำคม, มีนำคม,
กรกฎำคม, กันยำยน

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร

ธันวำคม, มีนำคม,
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
กรกฎำคม, กันยำยน
6. ประเมินผลควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน ตุลำคมของปีถัดไป
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
หมำยเหตุ กำรระบุระยะเวลำในกำรดำเนินกำรให้ระบุเดือนที่ดำเนินกำร
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ภำคผนวก
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ภำคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนกำรปฏิบัติงำน
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ภำคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
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คณะผู้จัดทำ
คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้
1.นำงสำวสุจรรยำ แก้วพรำยตำ

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Suan Sunandha Rajabhat University
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